
 

 

 

 

Zielona Góra, 13 kwietnia 2018 r. 
Znak A.2300.4.2018 

Ogłoszenie o zamówieniu 
o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro 

 
BUDOWA BEZOBSŁUGOWEGO PARKU LINOWEGO  

PRZY UL. ŹRÓDLANEJ W ZIELONEJ GÓRZE 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych: nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 65-022 Zielona Góra , ul. Sulechowska 41  

REGON 000986923, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 

09, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl Adres strony internetowej (URL): www.mosir.zgora.pl. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia tak www.mosir-bip.e-partner.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie 
nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: nie 
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: tak,  
Inny sposób: w formie pisemnej, Adres: w siedzibie Zamawiającego tj., w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji, 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- sekretariat. 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bezobsługowego parku linowego 

przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze  
Numer referencyjny: A.2300.4.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa bezobsługowego parku linowego 

przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze. 2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Źródlanej na terenie w 
Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze na działkach 13/8, 25/14, 25/8, 24 obręb 6.  3. Zakres przedmiotu 
zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, w tym wykonanie prac 
projektowych polegających na: - dostosowaniu koncepcji z uwzględnieniem zaprojektowanych 
elementów w ramach Inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-
Gęśnik na cele parku miejskiego „Park Odkrywców” z Zielonej Góry”; - sporządzeniu Projektu 
Budowlanego i Projektów Wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę; Wykonawca zapewni projektowe i wykonawcze rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych 
kolizji w zakresie opracowania na koszt własny. 2) zgłoszenie robót budowlanych do właściwego 
organu zgodnie z przedmiotem zamówienia, przygotowaną dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego; 3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
przedmiotem zamówienia, projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w terminie 
określonym w pkt 4 SIWZ. 4) wypełnienie wszystkich postanowień Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
5) uporządkowanie oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów naruszonych podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia; 6) przekazanie obiektu do użytkowania; 7) przeprowadzenie 
odpowiednich szkoleń pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia oraz przekazanie 
instrukcji użytkowania obiektu; 8) zlecenie odbioru inauguracyjnego niezależnej, uprawnionej do tych 
czynności organizacji zgodnie z normą PN EN 15567-1; 9) przygotowanie regulaminu działania parku 
linowego; 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ oraz Projektu Koncepcyjnego zawartego w 
załączniku nr I.5 do SIWZ. Zamawiający udostępnia fragment Planszy koordynacyjnej realizowanej 
Inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku 
miejskiego „Park Odkrywców” z Zielonej Góry, stanowiący załącznik nr I.6 do SIWZ w obrębie której, 
znajduje się Przedmiot Umowy. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 
na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i rękojmi za wady 
na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia 
gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. 
Wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia materiały oraz sprzęty muszą być fabrycznie 
nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do 
użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały, sprzęty oraz wyposażenie użyte dla realizacji 
przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane 
prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia. 7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być 
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. 8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku 
gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym 
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staraniem. 9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy: 1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż wartość inwestycji. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone 
przez wszystkich podwykonawców; 2) harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego; Przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji 
Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne 
mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy, a także uwarunkowania wynikające z 
konieczności działań polegających na ochronie fauny i flory znajdującej się na przedmiotowym 
obszarze. 3) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów 
potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z 
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 tekst jednolity z późn. zmianami); 4) oświadczenie z wykazem 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z §12 ust. 6 projektu umowy. 10. Zgodnie z 
art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia: - szkoleniu pracowników Zamawiającego zakresie obsługi przedmiotu 
zamówienia. Zatrudnienie Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie oświadczenie, w którym 
Wykonawca wymieni osoby pracujące przy ww. robotach i poświadczy, że są zatrudnione na umowę o 
pracę. 11. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazanie nazw 
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w zamieszczonych elementach opisu 
przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ 
wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować 
jako przykładowe – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za 
produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, 
materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od 
opisanego w przedmiocie zamówienia.  
II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00 -7 Roboty budowlane (główny kod); 
45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg  
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
7535220-5 – Urządzenia do wspinania 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – 
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
w dniach: 120 dni od dnia podpisania umowy.  
II.9) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 
1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, w wysokości minimum 600.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 
1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie 
doświadczenia) tj. 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy zadania o 
wartościach nie mniejszych niż 700 000 zł brutto każde odpowiadające swoim rodzajem tj. roboty 
budowlane w zakresie budowy parków linowych na drzewach i/lub słupach drewnianych, w tym, 
co najmniej jedno, gdzie system asekuracji stanowią siatki asekuracyjne - potwierdzone 
dowodami określającym, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
oraz 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie w zakresie wykonania 
projektu budowlanego parku linowego na drzewach i/lub słupach drewnianych o wartości 
minimum 50 000  zł brutto - potwierdzone dowodami określającym, czy usługi te zostały wykonane 
należycie. Uwaga: Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, 
gdy: - doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót/usług od 
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 
do SIWZ) lub w wykazie usług (wg załącznika nr III.2 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres 
wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w 
ramach innych wielozakresowych zadań. - doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o 
których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1.1. 
SIWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o 
których mowa w pkt 5.1.1.1) i 5.1.1.2) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg 
załącznika nr III.1 do SIWZ) lub w wykazie usług (wg załącznika nr III.2 do SIWZ) wyodrębnione 
zostały wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które 
Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. 5.1.2. zdolności zawodowej (w 
zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby 
posiadające uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane: 1) kierownik budowy - uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń; 2) projektant branży architektonicznej - uprawnienia budowlane umożliwiające 
projektowanie specjalności architektonicznej bez ograniczeń; 3) projektant branży konstrukcyjno – 
budowlanej - uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń; Uwaga: - Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); - Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez 
osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. 
zakresie uprawnień budowlanych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: tak 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
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POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku 
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających  dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.4 do SIWZ; 3) oświadczenie 
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.5 do SIWZ; 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te 
roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z 
zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.1) 
SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wg 
załącznika nr III.2 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi  budowlane zostały 
wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w pkt 5.1.1.2) SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg 
załącznika nr III.3 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. 
SIWZ; 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 
złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób 
potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3 SIWZ. 
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6): 1.  
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz 
oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) 
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których w pkt 6.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym 
dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 4) 
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
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Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 2. Oświadczenie wymagane od 
Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej www.mosir-bip.e-partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 
1)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg 
załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 
do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie 
spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.1) SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, 
na rzecz których te usługi zostały wykonane wg załącznika nr III.2 do SIWZ, z załączeniem dowodów 
określających czy te usługi  budowlane zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - 
na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.2) SIWZ; 3) wykaz osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.3 do SIWZ - na potwierdzenie 
spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego 
dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3 SIWZ. 5) odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec 
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających  dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności wg załącznika nr III.4 do SIWZ; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec 
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika 
nr III.5 do SIWZ; UWAGA:4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – składają 
wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i 
oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie www.mosir-bip.e-partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w 
pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w 
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część 
zamówienia; 4) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w 
terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia 
muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie  w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. 
SIWZ, oraz  b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.5) – 7.3.7) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ; 6. 
Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) lub 7.3.2) SIWZ, są:  a) dla robot budowlanych – referencje 
lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w 
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stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) dla dostaw i usług - referencje lub inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składani ofert; 7. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa 
w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i 
wymagania zostały spełnione. 8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby 
spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 
7.3.5) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z 
wymaganiami pkt 8.1. SIWZ. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak, Informacja na temat wniesienia wadium: 
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 
złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: nie 
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
CENA OFERTY 60 
GWARANCJA 40 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z pkt 45 SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30/04/2018, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Oferty w formie pisemnej, Adres: w siedzibie Zamawiającego tj., w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji, 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05 - sekretariat w terminie do dnia: 
30/04/2018, godzina: 09:30  
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 30 kwietnia 2018 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona 
Góra, pokój nr 12; Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 
kwietnia 2018 r. 
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